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Mijnheer 

Hieronder vindt u informatie om u  een beeld te geven van de procedure van invriezen en bewaren van zaadcellen, 
zodat u met kennis van zaken toestemming kan geven. 

Wanneer chemotherapie, radiotherapie of een zware oncologische ingreep gevaar oplevert voor de mannelijke 
vruchtbaarheid, dan kunnen  zaadcellen worden ingevroren voor eventueel later gebruik.  

Aangezien de beslissing hiertoe soms vrij snel en onder moeilijke omstandigheden genomen moet worden, 
wensen wij u voorafgaandelijk alvast op volgende te wijzen: 

• Slechts een beperkte hoeveelheid zaadcellen kan worden ingevroren en men kan nooit met zekerheid 
garanderen dat hiermee later een zwangerschap tot stand kan worden gebracht. Dit hangt voor een deel af 
van de kwaliteit van het sperma voor invriezing en van eventuele vermindering van de kwaliteit na invriezing, 
maar uiteraard ook van de vruchtbaarheid van de vrouwelijke partner. 

• De overeenkomst die u met het Leuvens universitair fertiliteitscentrum (LUFC) afsluit, betreft enkel de 
bewaring van de zaadcellen en houdt voor beide partijen geen verplichting in tot behandeling. U bent met 
andere woorden vrij om in de toekomst het staal te transporteren naar een ander erkend fertiliteitscentrum 
(op eigen risico en kosten).  

• Voor meer informatie over mogelijke behandelingen met de ingevroren zaadcellen kunt u, zo gewenst, een 
afspraak maken met één van de andrologen (tel. 016 34 47 75) of met één van de gynaecologen van het LUFC 
(tel. 016 34 36 50). 

Vooraleer er wordt overgegaan tot invriezen en bewaren van zaadcellen met het oog op de invulling van een 
bestaande of een latere kinderwens, dient u, conform de Wet van 6 juli 2007 betreffende de medische begeleide 
voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten, een overeenkomst te ondertekenen 
waarbij u de bestemming van het ingevroren sperma opgeeft. 

De bewaringstermijn van het ingevroren zaadcellen bedraagt bij wet tien jaar. Deze termijn vangt aan op de dag 
van de bewaring door invriezen. 

De termijn kan op uitdrukkelijk verzoek ingekort of verlengd worden, zij het steeds met akkoord van het LUFC. Uw 
verzoek voor verlenging of inkorting van de bewaartermijn moet met een aangetekend schrijven worden 
overgemaakt aan LUFC, contractenadministratie, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven. Het LUFC kan in 
uitzonderlijke omstandigheden weigeren om op het verzoek in te gaan om de bewaringstermijn te verlengen. 

Indien u de bewaartermijn niet verlengd, zullen de zaadcellen bij het verstrijken van de termijn vernietigd worden.  

Volgens de Wet van 6 juli 2007 is post-mortem inseminatie van gameten mogelijk. Als u hiervoor toestemming 
geeft, betekent dit dat uw partner na uw overlijden zwanger kan worden met behulp van een 
vruchtbaarheidsbehandeling met uw ingevroren zaadcellen. Post-morteminseminatie mag ten vroegste zes 
maanden en ten laatste twee jaar na het overlijden van de wensouder geschieden. In het LUFC is er echter geen 
mogelijkheid om post-morteminseminatie uit te voeren. Als u in de overeenkomst voor deze optie kiest, bestaat 
de mogelijkheid om het ingevroren sperma over te dragen aan een door de wensouders aangewezen erkend 
centrum voor reproductieve geneeskunde (type B). Dit centrum zal instaan voor de verdere bewaring, onder de 
voorwaarden die ermee worden afgesproken. De wensouder is zelf verantwoordelijk voor het transport van de 
gameten. 

Indien u jonger bent dan 45 jaar zijn er voor u geen kosten verbonden aan het invriezen en bewaren van sperma 

indien u voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling. De kosten worden in dat geval volledig gedragen door 

het RIZIV conform de RIZIV-conventie betreffende oncofreezing.  
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Indien u ouder bent dan 45 jaar wordt een forfetaire vergoeding aangerekend van € 535.49 (exclusief BTW) op 

datum van 1 april 2022. Dit bedrag wordt ieder jaar aangepast aan de gezondheidsindex (http:// 

statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/gezondheidsindex) van december van het 

voorgaande jaar.  

Deze informatienota ‘informatie betreffende invriezen en bewaren van zaadcellen in kader van preventie van 
infertiliteit (oncofreezing)’ is voor u bestemd. Als u instemt met deze behandeling, dient u bijgaande 
‘Overeenkomst betreffende invriezen en bewaren van zaadcellen in het kader van preventie van infertiliteit 
(oncofreezing)’ volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar LUFC, ‘contractenadministratie’, UZ Leuven, 
Herestraat 49, 3000 Leuven of contractenLUFC@uzleuven.be.  
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Tussen het Leuvens universitair fertiliteitscentrum,  en de heer *  ..................................................... 

UZ Leuven, geboren op   ............. / .............. /..................... 

vertegenwoordigd door wonend in   ..................................................... 

prof. dr. Dirk Vanderschueren, androloog  ..................................................... 

*als deze persoon minderjarig is wordt overeenkomst 

(cf. art. 12 van Wet van 22 augustus 2002) gesloten 

tussen het LUFC en de ouders of de voogd die het 

gezag over de minderjarige uitoefenen. Als u 

minderjarig bent op het moment van ondertekening 

van dit contract zal u, op het moment dat u 

meerderjarig wordt, een nieuw contract aangeboden 

worden. 

hierna genoemd LUFC, enerzijds,  hierna genoemd de heer, anderzijds, 

wordt het volgende overeengekomen: 

• De heer verklaart dat hij de informatiebundel ‘Informatie betreffende invriezen en bewaren van zaadcellen 
in kader van preventie van infertiliteit (oncofreezing)’ heeft ontvangen, gelezen en begrepen. Hij geeft 
toestemming aan het LUFC om over te gaan tot het invriezen en bewaren van zijn zaadcellen. Hij is op de 
hoogte van de implicaties van invriezing en bewaring van het zaadcellen en weet dat de huidige stand van 
zaken in de wetenschap duidelijk aantoont dat deze bewaring geen enkele garantie biedt op een latere 
succesvolle zwangerschap. 

• Het LUFC verplicht zich ertoe de zaadcellen van de heer in te vriezen en te bewaren, als door onderzoek werd 
vastgesteld dat het sperma van voldoende kwaliteit is om te kunnen cryopreserveren. Het LUFC zal hierbij de 
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het LUFC is alleszins niet aansprakelijk voor verlies van het opgeslagen 
sperma in geval van overmacht (zoals brand, diefstal, storing in de elektriciteitsvoorziening of andere van 
buitenaf komende oorzaken). 

• De heer verklaart dat hij alle noodzakelijke informatie heeft ontvangen in verband met de omstandigheden 
en de duur van de bewaring van zijn zaadcellen bij het verstrijken van de vermelde termijn. De 
bewaringstermijn van het sperma dat werd ingevroren met het oog op de invulling van een bestaande of 
latere kinderwens bedraagt bij wet tien jaar. Deze termijn vangt aan op de dag van bewaring door invriezing. 
Bij het verstrijken van de termijn zal het spermastaal vernietigd worden. 

• De heer gaat akkoord dat er voor hem geen kosten verbonden zijn aan het invriezen en bewaren van 
zaadcellen gedurende 10 jaar indien hij jonger is dan 45 jaar en voldoet aan de voorwaarden van de RIZIV-
conventie. De kosten worden volledig gedragen door het RIZIV conform de RIZIV-conventie betreffende 
oncofreezing.  

• De heer gaat akkoord dat er een forfaitaire vergoeding aangerekend wordt indien hij ouder is dan 45 jaar 
of niet voldoet aan de voorwaarden van de RIZIV-conventie oncofreezing. Deze vergoeding bedraagt € 
535.49 (exclusief BTW) op datum van 1 april 2022. Dit bedrag wordt ieder jaar aangepast aan de 
gezondheidsindex (http:// 
statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/gezondheidsindex) van december 
van het voorgaande jaar. 
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• De termijn kan op uitdrukkelijk verzoek van de heer ingekort of verlengd worden, zij het steeds met akkoord 
van het LUFC. Het verzoek van de heer voor verandering in termijn moet met een aangetekend schrijven 
worden doorgegeven aan Leuvens universitair fertiliteitscentrum, contractenadministratie, UZ Leuven, 
Herestraat 49, 3000 Leuven. 

♦ Het LUFC kan in uitzonderlijke omstandigheden weigeren om op het verzoek in te gaan om de 
bewaringstermijn te verlengen. In dat geval wordt het staal vernietigd.  
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• Bij ‘vernietiging van het ingevroren sperma’ zal het LUFC het ingevroren sperma vernietigen zonder andere 
interventies dan die nodig zijn voor de vernietiging.  

• De heer verklaart dat hij op de hoogte is dat post-mortem (na overlijden) inseminatie van gameten in het 
LUFC niet uitgevoerd wordt. Als de heer in de overeenkomst aangeeft dat hij zijn ingevroren zaadcellen wenst 
te bewaren met het oog op de latere invulling van de kinderwens na overlijden, is er de mogelijkheid om het 
ingevroren sperma over te dragen aan een erkend centrum voor reproductieve geneeskunde (type B). Dit 
centrum zal instaan voor de verdere bewaring onder de voorwaarden die ermee worden afgesproken. 

• De heer is op de hoogte dat bij het verstrijken van de bewaringstermijn, of wanneer de heer definitief niet 
meer in staat is om beslissingen te nemen, het spermastaal zal vernietigd worden. 

• In geval de heer binnen 14 kalenderdagen na invriezing sperma symptomen (koorts, droge hoest, 

kortademigheid, vermoeidheid, spierpijn, keelpijn of diarree) vertoont van eventuele besmetting van COVID-

19 of effectieve besmetting van COVID-19 werd bevestigd,   verbindt de heer zich ertoe dit onverwijld te 

zullen melden aan het LUFC.  De heer verklaart zich akkoord om hierover ook zelf gecontacteerd te worden 

door een arts of vroedvrouw binnen 14 kalenderdagen na het invriezen van het sperma. 

• Ondergetekende verklaart dat hij het Leuvens universitair Fertiliteitscentrum onmiddellijk op de hoogte 

brengt indien hij in de twee weken na het invriezen van de zaadcellen besmet raakt met het Coronavirus 

en/of symptomen krijgt passend bij COVID-19 infectie. Ondergetekende verklaart dat hij in de voorbije 

twee weken voor het invriezen van zijn zaadcellen niet besmet is met het Coronavirus of symptomen 

heeft gehad, passend bij COVID-19 infectie, zoals koorts, hoesten, keelpijn,  verlies van geur en 

smaakvermogen. 

• Ondergetekende verklaart dat hij in de 3 maanden voorafgaand aan de datum van het invriezen van zijn 

zaadcellen geen risico liep op besmetting met het Zikavirus, het humaan T-lymfotroop virus (HTLV-I en II) 

en Ebolavirus. Bovendien verklaart ondergetekende dat hij in de voorbije 28 dagen voor het invriezen van 

zijn zaadcellen niet verbleef in een risicogebied voor het West-Nijlvirus of Denguevirus.  
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• De heer verklaart dat hij volgende beslissing heeft genomen in verband met de bestemming van zijn 
ingevroren sperma na zijn overlijden. Hij wenst: 

❑ dit sperma te laten vernietigen 
❑ dit sperma te laten transporteren om te laten bewaren in een erkend centrum voor reproductieve 
geneeskunde (type B) met oog op de latere invulling van de kinderwens (post-mortem inseminatie). 
Indien u een vaste partner heeft:  
Naam en voornaam partner:  ...................................................................................................................... 
Geboortedatum partner: ……/……./………. 
 

Opgesteld in twee exemplaren te Leuven op ……/……/………, waarbij het ene bestemd is voor het LUFC, het 
andere voor de heer.  

      Naam meneer  *indien minderjarig naam ouders of voogd 

  ....................................................   ...............................................................  

 geboren op ......... / ......... /............  geboren op ............ / ............ / .................  
 

 

 

 

   
 gelezen en goedgekeurd *indien minderjarig 

prof. dr. Dirk Vanderschueren  handtekening mijnheer  handtekening ouders of voogd 

 
Gelieve deze overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar LUFC, 
‘contractenadministratie’, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven of contractenLUFC@uzleuven.be. 
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